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 - : الشريط حمتويات

 ) 00:00:54( ؟ لإلمامة يقدم أيهما البنطال يلبس ولكنه أقرأ واآلخر قارئ أحدمها رجالن/ 1

 

 ) 00:08:21(  ؟ منه أقرأ وآخر مسجده يف راتب إمام باإلمامة أوىل أيهما/ 2

 

 الصف يف النافلة يصلي رجل القوم يف كان وقد باإلقامة املؤذن وأمرت املسجد على دخلنا/ 3
 زال وما اخللل بسد املصلني أمرت بعدما اإلحرام تكبرية يف وشرعت الصفوف فسويت األول
 يف التسوية الرجل ذلك فأراد الصالة يف القراءة يف وبدأت صالته يف النافلة يصلي الذي الرجل
 األخرى الصفوف إىل أخرج أن ديبي فأشرت يب وائتم جانيب إىل فجاء مكانا جيد فلم الصف
 تعليقكم فما الصفوف ختطي جواز له فبينت أفعل فماذا أحرجتين قال الصالة اية وبعد فخرج

 )00:08:48 ( 

 

 ضابط هناك فهل الوقوف على يقوى ولكنه جالسا بالناس وصلى مريضا اإلمام كان لو/ 4
 ) 00:15:00 ( ؟ باجللوس لإلمام يسمح شرعي

 



 من يستغربون ال جتعلهم اليت بالطريقة املهجورة للسنن املسلمني مجاهري تعليم رةضرو  بيان/ 5
 ) 00:16:37 ( الشرعي احلكم هذا

 

 املسجد حتية لصالة هو ينزل أن قبل الفجر لصالة اإلمام يوقظ أن املسجد قيم على يلزم هل/ 6
 ) 00:18:24(  يوقظه حىت يستيقظ ال اإلمام ألن

 

 :السائل

 ؟ لإلمامة دميق أيهما متبنطل ولكنه أقرأ ورجل قارئ رجل رجالن اإلمامة، حول سائلم ناآل لكن

 :الشيخ

 األقرأ

 : السائل

 .... كان ولو حىت

 :الشيخ

 سبق هذا ألن حلىت حاجة مايف

 : السائل

 ..اخر سؤال طيب



 :الشيخ

 مرجحا تعترب اليت الشرعية بالصفات تتعلق أمور هناك ألن ذلك .حال كل على األقرأ أقول
 يتعلق ما يف ليس مسلم بكل تتعلق اخرى صفات وهناك اإلمامة حيث من خرآ على لشخص
 وتعاىل تبارك هللا عند أقرب أيهما ذاته بالشخص تتعلق وإمنا اإلمامة وهو(..)  من اجلانب بذلك
 هللا عند أتقى اإلمام يكون فقد األول، اجلانب على يطغى أن ينبغي ال اجلانب فهذا أتقى، وأيهما
 هللا ورمحة السالم وعليكم( الناس يؤم الذي اإلمام يكون قد فيها، ريب وال شك ال حقيقة وهذه
 التاريخ يف واقع هذا حتصى، وال تعد ال مبراحل منه أتقى هو من خلفه يصلي ممن يوجد) وبركاته

 علم طالب هو األقل على أو عامل ملسلم ميكن ال احلقيقة هذه واألطهر، األنور و األول اإلسالمي
 املتعلق األول، األمرين من لكل بالنسبة منهج أمام حنن ينئذفح، فيها يرتدد أن أو فيها يشك أن
 الثاين اجلانب هذا أما، وجل عز هللا عند أتقى هو مبن املتعلق خراآل و، باإلمامة األحق هو مبن
 أطوع كان ما كل لماملس ألن، فيه والدخول للشرح حباجة هو وال حديثنا موضوع أوال هو فما
 فأنا ، أجله من السؤال جاء يعين الذي هو األول األمر لكن، وجل عز هللا عند أتقى كان هلل

 متبنطل مثال انفا ضريب كما فهو التقوى يف دونه وهو أقرأ وهناك وأتقى قارئ هناك ناآل أقول
 لكنه للدماء سفاكا نيكو  وقد ،...خرهآ إىل وقد وقد بالربا يتعامل وقد اللحية حليق يكون وقد
 احلديث وكهذا الصحيح احلديث يف والسالم الصالة عليه قال من يقدم؟ فمن باإلمامة األحق هو

 اخلاص السؤال ملوضوع بالنسة ناآل حسبنا لكن الفقهية الناحية هلذه متممة تعترب أخرى أحاديث
 القوم يؤم": قال نهأ سلم و لهآ و عليه هللا صلى النيب عن صحيحه يف مسلم حبديث نذكر أن

 فأكربهم سواء السنة يف كانوا فإن بالسنة فأعلمهم سواء القراءة يف كانوا فإن هللا، لكتاب أقرأهم
 من مث بالسنة أعلم كان من على األقرأ قدم إذن" هجرة فأقدمهم سواء السن يف كانوا فإن سنا

 األول اإلسالم تاريخ من مثال لنضرب، األقل على إحداها ذكر من البد اليت األخرى األحاديث



 ال نائبه وإما اخلليفة يعين األول اإلمام إما اإلمام وهو السلطان هذا أي "سلطانه يف الرجل يؤم ال"
 –السالم وعليكم– احلديث هذا) وبركاته هللا ورمحة السالم عليكم( سلطانه يف اإلمام هذا يؤم

 عن اجلواب ينتهي وبه القصيد تبي هو وهذا ولذلك األول للحديث واملخصص كاملقيد يكون
 يصلي فكان احلجاج وهو املبري الظامل وراء يصلون وفضالئهم الصحابة كبار جند كنا،  سؤالك
 ومن وزهادهم الصحابة فضالء من بأنه املثل به يضرب الذي اخلطاب بن عمر بن هللا عبد خلفه
، هذا املبري احلجاج الظامل هذا، األعلم هو من، األقرأ هو من ترى، خلفه يصلي كان،  أهال أتقاهم
 وتقواه صالحه إىل ينظر وال األقرأ يقدم إذن، بينهما ما شتان ال، اخلطاب بن عمر بن هللا عبد وال
 فلكم أصابوا فإن بكم يصلون" :األئمة حق يف والسالم الصالة عليه بقوله اجلواب خنتم وهنا
 املتضمن األول احلديث إىل رجعنا إذا اأنن احلديث هذا فقه من" وعليهم فلكم أخطأوا وإن وهلم
 له يعرض قد وما الصالة أحكام حيسن ال وقد أقرأ يكون فقد بالسنة األعلم على يقدم األقرأ أن
 اإلمام هذا خلف املقتدين بال طمأن مث، السالم عليه قدمه ذلك مع، ينقصها أو يفسدها مما

ذا، وعليهم فلكم أخطأوا وإن وهلم كمفل أصابوا فإن يقول، بالسنة أعلم وليس أقرأ هو الذي  و
 .اجلواب ينتهي

 :السائل

 أوىل هو من، منه أقرأ ورجل مسجده يف راتب إمام، رجالن –السؤال هلذا تابع– يف شيخنا
 باإلمامة؟

 :الشيخ

 . سلطانه يف الرجل يأم ال اجلواب، سبق



 :السائل

 ..ةاألئم.. حتت يندرج هذا وإمنا األكرب لإلمام فقط ليس يعين

 : الشيخ

 . قلته ما هذا

 . نعم، أيضا املساجد أئمة، األئمة: السائل

 هللا بارك فيها الصواب على تنبهنا أنك أرجوا صورة أيام قبل معي صار، فيكم هللا بارك شيخنا
 يصلي رجل القوم يف كان وقد الصالة يقيم بأن املؤذن أخونا أمرت و املسجد على دخلنا .فيكم
 املصلني أمرت أن بعد، اإلحرام تكبرية يف وشرعت الصفوف فسويت األول الصف يف النافلة
م  أمام هو فأصبح بقليل األول الصف على متقدم صليامل هذا كان ألنه، اخللل يسدوا بأ

 ال أنه نظ و خمرجا جيد مل كانه خيرج أن يريد الرجل فجاء القراءة يف وشرعت، األول الصف
 يعين هكذا بيدي فأشرت يب يأمت حىت قليال هكذا كتفي لىع وضربين جانيب إىل فجاء، جيوز
 ،حرج يل سببت أنت قال الصالة قضينا ان وبعد الرجل فخرج، األخرى الصفوف إىل أخرج
 رفضت أنت، فيك أءمت توجئ متاما مسكرين اإلخوة الصفوف بني من أطلع جئت أنا شيء أول
 هذه يف هل شيخنا فيا .عليك حرج وال الصفوف ىتخطت أنك عليه جيب أنه فبينت ،هذا شيإ

 معينة؟ أخطاء هناك يف املسألة

 :الشيخ



– قلت كما أنه مادام الرجل تنبه أن ينبغي كان أنه القصة هذه بذكر بدأت ملا هو يل بدا الذي
 الصف إىل ينضم وأن الصالة بقطع تأمره أن عليك أكان يتنفل كان أنه –الراوي على دةالعهو 

  .وجذرها أصلها من املشكلة هذه وتزول الةبالص أنت حترم أن قبل

 . شيخ يا أحيانا هذا أصنع :السائل

 يعين يكون وهذا هكذا نفعل أن ينبغي ،كان-احلني هذا يف حنكي عم حنن ماعليش-: الشيخ
 نقولف راجعون هللا إىل إنا يكون أن خفت قد ما كان وقد أما ،وقع ما مثل يقع ألن قاطعا سببا
 يعتب أن أو عليك ينكر أن الرجل هلذا وليس. إليه إال سبيال جند ال لذيا هو فعلته الذي أن

 يتيسر الذي املكان يف مكانه ويتخذ الصف خيرق ألن مفهومة إشارة إليه أشرت أنك مادام عليك
 - الشديد األسف مع– اليوم الصفوف أن أعتقد وأنا، فرجة جيد قد أو األخري الصف يف إما، له
 يف للوقوف سبيال جيد قد بل للمرور سبيال فقط ليس جيد ال الذي اصالرت  ذلك فيها يكون ال

 من بد فال احلكيم الشارع أمر كما مرتاصة كلها الصفوف هذه أن فرضنا فلو، فراغا جيد مكان
 حينما الصف يف للقائمني بالنسبة مالحظة وهنا األخري الصف إىل يصل وأن الصفوف خيرتق أن

 بتسوية املتعلق والسالم الصالة عليه الرسول قول يتذكروا أن فعليهم كهذا شخصا جيدون
 والسالم الصالة عليه قوله بذلك أعين الصفوف هذه يعرتض قد وما ذلك على وأزيد الصفوف

 ومتام يساري وعن مييين على من رجل إىل رجلي وضامم مثال واقف أنا "إخوانكم بأيدي لينوا"
 إىل يصل أن اجملال له ألفسح وأنضم أنزوي هذا أجد فحينما، املرصوص كالبنيان هؤالء مع صفي
 .عندي الذي هذا، له املناسب املكان

 :السائل



 عن به رضي أنه لو كحل شيخنا يا بالقصة متعلق أمر شيخ يا أيضا، شيخنا يا فيكم هللا بارك
 .شيخنا للسنة خمالفة هذا يف هل ميينه

 :الشيخ

 .قبل من ذكره وهذا األصل، خالف هذا

 :السائل

 ...احلديث يف يعين

 :الشيخ

 من يتمكن أنه البحث لكن، احلل هو فهذا، الصف إىل الوصول له يتيسر مل إذا هذا مسحت، لو
 هذا يأيت يتمكن ال كان وإن اجلواب هو السابق فاجلواب يتمكن كان فإن. يتمكن ال أو الوصول
 .الكالم

 :اإلخوة أحد

   .منعوه رفضوه،ف اإلخرتاق حاول هو أنه السؤال من فهمت أنا

 هذه يتخذ أن ممكن، صفوف عشر وا مثالً كان لو أنه شيخ يا كالمك من أفهم أينك  :اإلخوة أحد
 .أخرج ينإ أستطيع ما إين، حجة

 : الشيخ



 وأخونا، يستطيع ملن كله البحث .وسعها إال نفسا هللا يكلف ال نقول حنن، حجة اختد إذا أخي يا
 السابق حبثنا. اليوم يقال كما احلروف على كوضع النقاط انك يعين السؤال سأل ملا احلارث أبو
 .اإلمام ميني عن يقف يستطيع ال الذي، يستطيع ملن

 يصلي مريض اإلمام كان لو مثال أحيانا اإلمام يواجهها صورة أيضا هناك شيخنا طيب :السائل
 يعين ضابط كهنا هل، الوقوف على ويقوى ومريض تعبان يعين اإلمام هذا ولكن جالسا بالناس
 .جيلس أن لإلمام يسمح

 ،متعب ولكين، شيخ يا القيام أستطيع ولكين الناس أعلم حىت متعبا وكنت هذا فعلت يعين مرة
 . جيلس حىت األخر على تعبان يكون أن الواحد الزم يعين ضابط هناك ففي

 :الشيخ

 . سؤالك يف الضابط

 

 :السائل

 .نعم

 :الشيخ

 إذن القيام أستطيع ولكين قولك وهو كالمك على إستدراكا لكسؤا يف جاء سؤالك، يف الضابط
 فجالسا تستطع مل فإن فقاعدا تستطع مل فإن قائما صلي" :والسالم الصالة عليه قوله خالفت
 ..جنب على م تصلي يوم يأيت أن وعساك "جنب فعلى تستطع مل فإن



 :السائل

 النيب حديث مسعوا وملا البداية، يف أنكروه، الفعل هذا من انبسطوا اإلخوة أن شيخ يا صدق
 . السنة هذه يتعلموا حىت جلوس بالصالة وقالوا كثريا فرحوا ذا املتعلق، وسلم عليه هللا صلى

 :الشيخ

 ".به ليأمت اإلمام جعل إمنا" حديث يعين

 امطلق أمساعهم تطرق مل بأحكام اجلماهري مفاجأة ينبغي ال أنه، املناسبة هذه يف أرى أنا بس طيب
 يطبقها وأن السنة ينشر أن يريد إمام فأي ولذلك سيئة أثار له هذا، عمليا اإلمام فيفاجأهم
 هذا يف مثال خري مالك أيب إمامنا يف جتدون ولعلكم قوال، ينشرها أن ذلك قبل فعليه عمليا،
 نم وهذا يفاجأهم ال حىت اهلدم هلذا ميهد مثال املنرب دم الناس يفاجئ أن قبل فإنه الصدد
 حديثوا قومك أن لوال عائشة يا" عائشة للسيدة قوله يف متثلت اليت السالم عليه الرسول سياسة
 مع بابني هلا وجلعلت، السالم عليه إبراهيم أساس على ولبنيتها الكعبة هلدمت بالشرك عهد

 حنن اعلين اليت الشرعية السياسة من هذا، ذلك فعل ما" منه خيرجون وبابا منه يدخلون بابا األرض
 .ا نتمسك وأن نلتزمها أن العلم طالب

 .شيخنا يا فيكم هللا بارك

 :السائل

 وأطلع أصحيه أنزل ما كل يلزمين فهل(...)  ليلة اإلمام،كلي أصح أنزل بأن أضطر ليلة كل أنا
 .املسجد حتية أصلي

 :الشيخ



 تصحيه؟ ملاذا

 .للصالة النوم من باوقظه: السائل

 :الشيخ

 ؟ يوقظه ال واألذان

 :السائل

 .ألوقظه نزويل ينتظر هو ال،

  .سيئة سنة هذه أن معه تفاهم: الشيخ

 

من قبل  السقط والخطأ[ تم مراجعة هذا الملف مرة واحدة وإصالح 
  ]  www.alalbany.netاأللباني :  موقعاإلشراف في 

  


